
 



 

    15 maart 2022, nummer 12 

 

2 
Voetbalvereniging CSW 

www.cswilnis.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    15 maart 2022, nummer 12 

 

3 
Voetbalvereniging CSW 

www.cswilnis.nl 

 

 

 
De CSW-er  Clubblad van Combinatie Sportclub Wilnis 

 

 

       Opgericht op 7 juni 1946,  

Koninklijk goedgekeurd op 21 april 1959 

 

 

Nummer 12, dinsdag 15 maart 2022,  

de volgende verschijnt dinsdag 29 maart    

Kopij voor de CSW-er mailen voor zondag  

27 maart 20.00 uur naar cswer@cswilnis.nl  

 

 

Club kleuren  

Shirt:    Rood - blauw verticaal gestreept 

Broek en kousen: Blauw 

 

 

 

 

Inhoud Programma  

 

Kantine indeling 

 

Mededelingen 

 

 

 

 

 

Wil je de CSW-er in het vervolg digitaal ontvangen stuur dan een mail 

naar cswer@cswilnis.nl 

 

 
Aanleveren verslagen clubblad: cswer@cswilnis.nl 

Graag aanleveren in lettertype verdana 10, dat scheelt een hoop werk.  

 

 

Aanleveren artikelen/verslagen voor op de website: 

webmaster@cswilnis.nl 

 

 

Veel leesplezier! 

 

 

 

  

mailto:cswer@cswilnis.nl
mailto:csw
mailto:csw
mailto:webmaster@cswilnis.nl
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Dit is het voorlopige programma voor de komende weken. Hier komen 

dagelijks wijzigingen op. Kijk voor de meest actuele informatie op de site! 

Www.cswilnis.nl 

 

      Datum          Tijd   Thuisploeg        Uitploeg       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19-mrt 14:30 CSW 1 Geinoord Nieuwegein 1 

19-mrt 14:00 CSW 4 Swift 4 

19-mrt 11:45 Argon 13 CSW 5 

19-mrt 11:30 RAP sv. 19 CSW 7 

19-mrt 12:15 CSW JO19-1 Argon JO19-1 

19-mrt 13:55 VVIJ JO19-5 CSW JO19-2 

19-mrt 09:45 CSW JO17-1 VVC fc JO17-1 

19-mrt 12:00 Breukelen FC JO17-3 CSW JO17-2 

19-mrt 10:50 CSW JO15-1 DESTO JO15-2 

19-mrt 09:45 CSW JO14-1 Purmerland JO14-1 

19-mrt 08:45 CSW JO12-1 RKAVIC JO12-2 

19-mrt 08:45 FC Aalsmeer MO11-1 CSW JO11-1 

19-mrt 08:45 CSW JO11-2 UVV JO11-6 

19-mrt 08:45 CSW JO10-1 ASV Arsenal JO10-4JM 

19-mrt 09:00 Gooi 't sc JO10-1JM CSW JO10-2 

19-mrt 10:15 DCG Rksv JO9-6 CSW JO9-2 

19-mrt 08:45 CSW JO8-1 OSM'75 JO7-1 

19-mrt 09:00 Hertha JO7-1 CSW JO7-1 

19-mrt 10:45 CSW MO19-1 RCZ MO19-1 

19-mrt 12:30 Overbos sv. MO19-2 CSW MO19-2 

19-mrt 11:45 CSW MO17-1 DESTO MO17-1 

19-mrt 15:00 AS'80 MO15-1 CSW MO15-1 

19-mrt 12:30 CSW MO15-2 Hertha MO15-1 

19-mrt 09:00 Zuidvogels HSV De MO13-2 CSW MO13-1 

19-mrt 08:45 CSW MO11-1 DESTO JO11-6 

19-mrt 12:15 OSM '75 MO11-1 CSW MO11-2 

19-mrt 09:30 RKDES MO9-1 CSW MO9-1 

19-mrt 09:00 Gooi 't sc MO8-1 CSW MO8-1 

19-mrt 14:30 CSW VR1 RVVH VR2 

19-mrt 12:30 Zuidvogels HSV De VR2 CSW VR2 

        

21-mrt 19:15 JOGA Fortius asv 1 (zaal) CSW 1 (zaal) 

        

22-mrt 20:00 AFC Ajax 2 CSW 2 

22-mrt 20:00 Legmeervogels JO19-1 CSW JO19-1 

        

http://www.cswilnis.nl/
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26-mrt 14:30 Victoria 1 CSW 1 

26-mrt 12:00 CSW 2 DVVA csv. 2 

26-mrt 12:15 Ouderkerk sv. 2 CSW 4 

22-mrt 20:00 WV-HEDW 8 CSW 4 

26-mrt 14:30 CSW 5 TOG 4 

26-mrt 12:00 NiTA 3 CSW 6 

26-mrt 14:15 CSW 7 Overamstel sc. 7 

26-mrt 13:35 CSW JO19-1 FC Aalsmeer JO19-1 

26-mrt 12:15 CSW JO19-2 ST HSV '69/Zevenhoven JO19-

1 

26-mrt 11:00 Zandvoort s.v. JO17-1 CSW JO17-1 

26-mrt 12:00 CSW JO17-2 Hertha JO17-2 

26-mrt 10:15 CSW JO15-1 Muiderberg sc. JO15-1 

26-mrt 08:45 FC Aalsmeer JO14-3 CSW JO14-1 

26-mrt 09:00 Argon JO12-2 CSW JO12-1 

26-mrt 08:45 CSW JO11-1 Breukelen FC JO11-2 

26-mrt 09:00 Breukelen FC JO11-3 CSW JO11-2 

26-mrt 10:30 KDO sv JO10-2 CSW JO10-1 

26-mrt 10:00 CSW JO10-2 Altius JO10-4 

26-mrt 10:00 CSW JO9-1 Hoofddorp s.v. JO9-5 

26-mrt 08:45 Hillegom sv JO9-4 CSW JO9-2 

26-mrt 08:45 CSW JO8-1 CSW JO7-1 

26-mrt 12:15 Purmerend MO19-1 CSW MO19-1 

26-mrt 12:00 CSW MO19-2 Waterwijk asc MO19-1 

26-mrt 12:30 Montfoort S.V.'19 MO17-1 CSW MO17-1 

26-mrt 10:00 CSW MO15-1 Koninklijke HFC MO15-1 

26-mrt 11:30 Hoogland MO15-3 CSW MO15-2 

26-mrt 10:00 CSW MO13-1 Laren 99 sv MO13-1 

26-mrt 10:15 Delta Sports '95 FC JO11-5 CSW MO11-1 

26-mrt 12:15 Hoofddorp s.v. JO9-10 CSW MO9-1 

26-mrt 08:45 CSW MO8-1 Laren 99 sv JO8-4 

26-mrt 15:00 Sporting '70 VR1 CSW VR1 

26-mrt 14:00 TOV VR1 CSW VR2 

        

28-mrt 20:00 AZV (Amstelveen) 9 (zaal) CSW 1 (zaal) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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      Datum   Scheidsrechter  Thuis           Uit 

 

19-3-2022 14:30 H. van den Broek CSW 1 Geinoord Nieuwegein 1 

19-3-2022 12:00 T. van der Bruggen Breukelen FC JO17-3 CSW JO17-2 

19-3-2022 12:15 D. van Veltum OSM '75 MO11-1 CSW MO11-2 

19-3-2022 09:30 S. Hartman RKDES MO9-1 CSW MO9-1 

19-3-2022 14:30 C.T.J. Berg CSW VR1 RVVH VR2 

    
 

 

 

Elke week wordt er op de website een lijst weergegeven met scheidsrechters,  

 

bovenstaand voor deze week, de lijst is nog niet compleet, kijk daarom dagelijks  

 

voor aanvullingen. Voor volgende week kijk na maandag 21-03 op de site. 

 

De lijst is te vinden op www.cswilnis.nl 

 

Ga naar “PROGRAMMA” en klik op “SCHEIDSRECHTERS”. Succes! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cswilnis.nl/
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KANTINE INDELING: 

 

Zaterdag                    

19 maart     

Bar   Keuken  

08:00 - 12:00 Albert Duinker  09:00 - 12:00 Roset Hagens 

09:00 - 12:00 Anneke Both  09:00 - 12:00 Marjon de Ruiter 

11:00 - 16:00 ???  12:00 - 15:00 Carla Platje 

12:00 - 16:00 ???  12:00 - 15:00 Marion Springintveld 

16:00 - Einde CSW1  12:00 - 15:00 Mariska Oerlemans 

16:00 - Einde CSW1  15:00 - Einde ??? 

16:00 - Einde CSW1  15:00 - Einde ??? 

   15:00 - Einde ??? 

     

Zaterdag                    

26 maart     

Bar   Keuken  

08:00 - 12:00 ???  09:00 - 12:00 Lenie Kuylenburg 

09:00 - 12:00 ???  09:00 - 12:00 Monique de Ridder 

12:00 - 16:00 ???  12:00 - 15:00 ??? 

12:00 - 16:00 ???  12:00 - 15:00 ??? 

16:00 - Einde Michiel Kraan  12:00 - 15:00 ??? 

16:00 - Einde ???  15:00 - Einde Olga Plant 

16:00 - Einde ???  15:00 - Einde ??? 

   15:00 - Einde ??? 

 
 

 

 

??? WIE O WIE ??? 

 

Te weinig vrijwilligers betekend (tussendoor) dicht! 
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In memoriam: Antoon Blok (76)  

 

Droevig nieuws.  

 

Zaterdag 26-02 bereikte ons het trieste bericht dat Antoon Blok de avond 

ervoor in kritieke toestand was opgenomen in het ziekenhuis na een 

hartstilstand. 

Antoon is niet meer wakker geworden en zondag 27-02 op 76 jarige leeftijd 

overleden. 

Bij CSW was Antoon een graag geziene gast, die ondanks zijn leeftijd wedstrijden bij 

CSW floot bij de jeugd en altijd als vaste toeschouwer de wedstrijden van het eerste 

elftal bezocht, waar hij de verrichtingen van zijn zoon volgde. Na het fluiten was er een 

kopje koffie en een kroket. Zonder brood, want die nam hij zelf mee i.v.m met zijn 

allergie. 

  

Antoon had de laatste tijd lichamelijke ongemakken en kon geen wedstrijden meer 

fluiten. Dit vond hij niet leuk en kon dat moeilijk accepteren. Hij kwam tot vorige week 

elke zaterdag in de commissiekamer voor een kopje koffie en een praatje. De ene keer 

was het voetbal en de andere keer ging het over vissen of zelfs schilderen. 

  

Hij heeft in het verleden menig scheidsrechter begeleid en het land doorkruist om een 

wedstrijd te fluiten in de zaal of op het veld.  

  

We verliezen met Antoon een gedreven scheidsrechter, gezellige prater en een 

toegewijde supporter van CSW selecties.  

  

CSW zal hem gaan missen.  

  

Wij wensen Michel, Vincent en Justin alle sterkte bij het verwerken van dit zwaar 

verlies.   

  

Rust zacht Antoon.  

 

 

Je CSW vrienden 
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Maak kennis met de nieuwe sponsorcommissie van CSW 

 

De sponsorcommissie van voetbalclub CSW is dit jaar verrijkt met vier nieuwe 

enthousiaste vrijwilligers. De commissie bestaat uit: Jasper Kruiswijk, Frank 

Zaal, Bram Bode, Kevin Bakker en Rick Verweij. Kevin Bakker zat al in de oude 

sponsorcommissie en heeft de heren bij elkaar gebracht. Dit jonge en 

energieke team zal het sponsorgedeelte van de voetbalclub komende jaren 
nieuw leven inblazen. 

Tekst door: Kim Suos, via De Groene Venen. 

 

 

De afgelopen jaren is de oude sponsorcommissie – mede door corona – niet erg actief 

geweest. De nieuwe sponsorcommissie wil hier verandering in brengen. Op dit moment 

heeft CSW zo’n 90 bedrijven die de club, op welke manier dan ook, sponsoren. “We 

willen meer waardering aan deze bedrijven geven, nieuwe sponsoren werven en mede 

door het organiseren van activiteiten, het leuk voor hen maken om bij CSW betrokken 

te zijn. Dit doen we onder andere door te kijken naar de vraag en behoeftes binnen 
onze club én van onze sponsoren”, vertelt Frank. 

  

De vrijwilligers 

Alle vijf de heren zijn opgegroeid in Wilnis en voetballen al sinds jongs af aan bij CSW. 

Kevin, de zogenoemde ‘regelneef’ van de groep, houdt het overzicht, zorgt dat de 

sponsoren up-to-date zijn en legt de communicatie daarin vast. “Aangezien de 

sponsorcommissie al een aantal jaren op een lager pitje stond, onderzocht ik hoe we dit 
weer konden oppakken en wat voor kwaliteiten daarvoor nodig zouden zijn.  
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Uiteindelijk kwam ik bij deze jongens uit.” Zelf voetbalde Kevin voornamelijk in de 

hogere elftallen bij CSW. Toen hij 25 jaar was, besloot hij met het vriendenelftal mee te 

gaan spelen. ‘In mijn optiek de beste beslissing ooit’, lacht hij. Zijn twee kinderen 

voetballen ook bij de club, net zoals de zoon van Frank. “Naast dat ik zelf altijd al bij 
CSW heb gevoetbald,  

ben ik hier ook scheidsrechter en jeugdtrainer geweest. Ik heb zelfs Jasper nog training 

gegeven” grapt hij. Frank is een goede spreker en zal zich binnen het team 

voornamelijk bezighouden met het samenbrengen van mensen en het aanjagen en 

uitvoeren van creatieve ideeën. 

  

De andere heren, Jasper en Bram, houden zich binnen de commissie bezig met de 

marketing en communicatie. Bram voetbalt op dit moment in het tweede elftal en 

Jasper, samen met Rick en Kevin, in het vierde. Het enige lid van de commissie die een 

klein uitstapje heeft gemaakt van Wilnis naar Amsterdam is Rick; het financiële brein 

van de groep. Inmiddels is Rick ook weer terug op het ‘oude nest’ en draagt hij op deze 

manier zijn steentje aan de club graag bij. 

  

Meerjarenplan 

Het doel wat de vrienden beogen is om een grote, maar vooral gezellige sponsorgroep 

te creëren, waarin ‘plezier’ het kernwoord is. Kevin: “Het stuk sponsoring waar wij heel 

blij mee zijn, zal uiteindelijk voor de sponsoren bijzaak zijn.” Voor, in ieder geval, vijf 

jaar willen de heren een zodanige structuur hebben staan van hun plannen, dat deze 
kunnen worden doorgegeven aan de volgende leden van de sponsorcommissie. 

  

Naast de klassieke shirt- en bordsponsoring willen de leden open staan voor nieuwe 

sponsormogelijkheden; “Stel de club heeft een probleem met jeugdscheidsrechters en 

een sponsor voelt zich hierbij betrokken en wil een bijdrage leveren, dan zou de jeugd 

zich bijvoorbeeld kunnen laten omscholen tot jeugdscheidsrechter. Zowel de jeugd als 

de club heeft hier wat aan en als sponsor help je iemand zich te ontwikkelen”, vertelt 
Frank. 

  

Presentatie 

Op 30 maart om 20:00u zullen de leden door middel van een introductie en presentatie, 

de nieuwe sponsorcommissie aftrappen. Tijdens deze presentatie maken zij bekend wat 

zij de komende jaren voor ogen hebben en vragen ze aan de (huidige) sponsoren waar 

zij behoefte aan hebben. Deze feedback nemen ze mee in hun plannen voor de 

komende jaren. Frank: “Ook als je geen sponsor bent van CSW, maar wel 

geïnteresseerd bent naar ons verhaal, wees welkom!” 

  

Ben jij aanwezig bij de introductie? Ga dan even naar cswilnis.nl/sponsor en meld je 

aan. De heren zijn in elk geval klaar voor een aantal mooie jaren! 

 

  

about:blank
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CSW1 zet zegereeks voort 
 

Opnieuw boekte CSW zaterdag 5 maart een overwinning. Op eigen veld werd CDW na 

een ruststand van 2-0 met 4-1 verslagen. 

 

De toeschouwers zullen zich zaterdag 5 maart kostelijk hebben vermaakt in Wilnis. Veel 

doelpunten, goed voetbal in een hoog tempo en ook een tegenstander die wilde 

voetballen. In het begin van de wedstrijd golfde het spel al heen en weer. Het veld werd 

heel lang gehouden waardoor er heel veel ruimte ontstond tussen de linies. CDW had 

zomaar op voorsprong kunnen komen in die beginfase na een paar gevaarlijke 

tegenstoten. Na een prima aanval werd de bal voorlangs geschoten en een paar 

gevaarlijke voorzetten leverde niet het gewenste resultaat op. Daarna was het de beurt 

aan CSW dat vervolgens een paar prima combinaties op de mat lag. Na 23 minuten 

spelen kwam CSW op een verdiende voorsprong. Bram Korver verlengde de bal richting 

Jordy de Groot die alleen op de doelman afging en zeer beheerst afrondde. Daarna een 

schitterende aanval over vele schijven. Dennis Prange bediende de vrijstaande Matt 

Veerhuis op maat die de bal terug lag op Korver maar  de krullende bal kon maar net 

met de vingertoppen worden gered door de doelman. Nog voor rust verdubbelde CSW 

de score. Korver zond Veerhuis de diepte in die vervolgens niet aarzelde en snoeihard in 

de benedenhoek knalde. De Groot kreeg nog een goede mogelijkheid op de 3-0 maar hij 

schoot de bal maar net over. 

 

Na rust begon CDW iets meer aan te dringen en dat leidde tot enkele hoekschoppen. In 

minuut 54 leidde dat de 2-1 in. Bij een hoekschop werd de bal weggewerkt uit de 

zestienmeter en de afgeslagen bal werd van een meter of 25 snoeihard in de kruising 

geschoten. CSW pakte de draad weer snel op en kwam even later op een 3-1 

voorsprong. Een hoekschop van Bram Korver kon niet goed worden verwerkt en 

verdween via een speler van CDW in het doel. CDW kreeg daarna een vrije trap rand 

zestienmeter maar de ingeschoten bal werd vakkundig gepareerd door doelman Thijs 

Imming. Hierna kon CDW niet meer gevaarlijk worden mede ook door prima werk van 

de solide verdediging van CSW. CSW bleef goed combineren in een hoog tempo en de 

verdediging van CDW had de handen vol om de schade te beperken. Vlak voor tijd werd 

het dan toch nog 4-1 voor CSW. Wederom een hoekschop van Korver waarbij de bal 

voor de voeten kwam van de Groot die vervolgens hard inschoot. Een prima wedstrijd 

van twee voetballende ploegen kwam ten einde en met deze 4-1 eindstand zette de 

ploeg van trainer Michel Strating de zegereeks van de afgelopen weken voort. 
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CSW1 wint ook bij Maarssen 

 
Op een erbarmelijk slecht veld behaalde CSW zaterdag 12 maart opnieuw 3 punten 

tegen de nummer 3 van de ranglijst Maarssen. De wedstrijd leek op een gelijkspel uit te 

draaien maar het was Jordy de Groot die 4 minuten voor tijd de winnende treffer tegen 

de touwen schoot. 

 

Goed voetbal op deze grasmat was praktisch niet mogelijk maar beide ploegen 

probeerden het beste ervan te maken. De eerste grote kans was voor Maarssen toen de 

spits de bal meekreeg en alleen afging op doelman Rahim Gok die vervolgens de inzet 

prima met de voet pareerde. Het spel golfde in die beginfase wat heen en weer zonder 

dat beide ploegen zich echt grote kansen wisten te creëren. Aan de kant van CSW was 

een voorzet van Bram Korver net iets  te hoog voor de vrijstaande Berry Kramer en 

Maarssen kreeg nog een mogelijkheid toen de spits in de zestien werd aangespeeld 

maar prima werd verdedigd. Na 24 minuten spelen een prima aanval van CSW wat tot 

de openingstreffer leidde. Dennis Prange verzond een prima pass richting Matt Veerhuis 

die de achterlijn opzocht en de bal panklaar lag voor Korver die vervolgens beheerst 

intikte. Vlak na deze treffer opnieuw een kans voor CSW. Korver gaf de bal voor, een 

handig overstapje van Kramer volgde waardoor de bal voor de voeten kwam van 

Veerhuis die de hoek voor het uitzoeken had maar zijn schot belandde uiteindelijk 

voorlangs het doel. Veerhuis kreeg hierna nog een mogelijkheid na een doorkopbal van 

Kramer maar dit keer kon zijn schot gekeerd worden door de doelman. Maarssen werd 

vlak voor rust nog gevaarlijk uit een hoekschop maar de bal werd tot opluchting van 

CSW naast geschoten.  

 

Na rust was Maarssen de ploeg met het meeste balbezit. Het ging verbeten op jacht 

naar de gelijkmaker maar alle aanvallen werden vakkundig onschadelijk gemaakt door 

de solide verdediging van CSW. Het gevaar van Maarssen kwam voornamelijk voort uit 

hoekschoppen en enkele voorzetten vanaf de zijkant maar doelman Gok stond steeds op 

de juiste plek. CSW kreeg in deze tweede helft ook nog nauwelijks kansen omdat het 

iets te slordig omging met de geboden ruimte en te snel balverlies leed. Het venijn zat 

hem deze middag in de staart. Na 85 minuten spelen leek de wedstrijd af te gaan 

stevenen op een gelijkspel. Na een prachtige knal van buiten de zestienmeter belandde 

de bal onhoudbaar voor Gok in de kruising en dat betekende de 1-1. Maarssen wilde 

doordrukken maar keek een minuut later alweer tegen een achterstand aan. Matt 

Veerhuis brak door over links, gaf de bal precies op maat aan Jordy de Groot die 

vervolgens keihard de 1-2 binnen schoot. Bij het slotoffensief van Maarssen kwam CSW 

niet meer in gevaar en zo keerden de mannen van trainer Michel Strating met een 1-2 

overwinning dik tevreden huiswaarts. 
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CSW Minikamp 2022! 

 
  

CSW viert met Hemelvaart het Minikamp voor de teams onder 15 jaar 

 

Houd donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei dus vrij en zorg dat je er bij bent! 

 

De inschrijving voor het CSW Minikamp 2022 kan tot donderdag 31 maart. 

Schrijf je in* op de website www.minikamp.com 

 

Volg ons op Facebook / Instagram en houd onze website goed in de gaten voor het 

laatste nieuws! 

 

Vrijwilligers / sponsors kunnen zich nog steeds opgeven bij inschrijving of 

via cswminikamp@gmail.com 

 

We kijken uit naar Minikamp 2022! 

 

Organisatie Minikamp 

  

*Als je bent ingeschreven, wordt er in april een betalingsverzoek verstuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minikamp.com/
https://www.facebook.com/cswminikamp
https://www.instagram.com/cswminikamp/
mailto:cswminikamp@gmail.com
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